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DECIZIA nr. 33/238
din 19 decembrie 2017
Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări
de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
I. În vederea extinderii colaborării bilaterale între Consiliul Coordonator al Audiovizualului
din Republica Moldova (CCA) și Consiliul Suprem al Radioteleviziunii din Turcia (RTUK),
colaborare stabilită prin Acordul de cooperare în domeniul audiovizualului din 08 iulie 2010, prin
scrisoarea fără număr din 18 decembrie 2017, RTUK invită reprezentanții CCA să efectueze o
vizită de studiu la Ankara, Turcia, în ianuarie 2018.
În cadrul vizitei de studiu urmează a fi prezentate ultimele tendințe în materie de
monitorizare, licențiere, digitalizare și securizarea spațiului informațional implementate de RTUK,
experiențele pozitive din domeniul colaborării între autoritatea regulatorie și radiodifuzorii privați.
Un alt subiect care urmează a fi abordat este regulamentul de selectare a companiei responsabilă de
măsurarea cotelor de audiență. De asemenea, în contextul alegerii unui nou președinte al RTUK, se
solicită o întrevedere cu președintele CCA.
II. Întru extinderea colaborării bilaterale și schimbului de experiență și bune practici între
Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova (CCA) și Consiliul Național al
Audiovizualului din România (CNA), prin scrisoarea nr. 10779 din 18 decembrie 2017, CNA invită
reprezentanții CCA să efectueze o serie de vizite de lucru la sediile CNA din teritoriu, în perioada
20-23 decembrie 2017 și 16-19 ianuarie 2018.
Vizita de studiu constituie un prilej de punere în practică a obiectivelor stabilite prin
Acordul încheiat între guvernele României și cel al Republicii Moldova și de a consolida activitatea
Consiliului Consultativ Mass-Media pentru România și Republica Moldova, inițiat în anul 2016.
În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. c) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, ale pct. 9 și 11 lit. (c) din Regulamentul privind gestionarea Fondului de susținere a
radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 4.12.2007, și ale art. 11 din Statutul CCA,
aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
1. A desemna pentru efectuarea unei vizite de studiu la Consiliul Suprem al Radioteleviziunii
din Turcia, la Ankara, în luna ianuarie 2018, reprezentanții CCA: Dragoș VICOL –
Președinte CCA, Lidia VIZIRU, Nicolae DASTIC, Viorel MOLEA și Ina RUDOI (PRO (6)
Unanim – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, A.COZMA, I.COLESNIC, V.COJOCARU,
O.GUȚUȚUI).
2. A desemna pentru efectuarea unei vizite de studiu la sediile teritoriale ale Consiliului
Național al Audiovizualului din România, în perioada 20-23 decembrie 2017 și 16-19
ianuarie 2018, reprezentanții CCA: Dragoș VICOL – Președinte, M.MARIN, V.MOLEA
(PRO (6) – Unanim - D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, A.COZMA, I.COLESNIC, V.
COJOCARU, O. GUȚUȚUI).
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3. A aloca mijloacele financiare necesare, din bugetul CCA pentru anul 2017, pentru
acoperirea cheltuielilor de deplasare a reprezentanților CCA în deplasările în scop de
serviciu sus-menționate.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul relații externe și integrare
europeană, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă și Serviciul resurse umane.
5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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